
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A OIC convoca a comunidade cafeeira 
mundial para ajudar as vítimas do terremoto 
no Equador  
 

 
 
 
 
 
1. O Diretor Executivo da Organização Internacional do Café (OIC) deseja transmitir suas 
mais sinceras condolências ao Governo do Equador e ao povo equatoriano na sequência do 
terremoto devastador que atingiu o país em 16 de abril de 2016.  Centenas de pessoas 
perderam a vida e milhares ficaram feridas nas seis províncias afetadas. 
 
2. Face a este grande desafio humanitário, estudantes do Equador no Reino Unido, com 
o apoio da Embaixada do Equador, reuniram esforços para angariar fundos para o seu país. 
A OIC, a pedido do Governo do Equador (ver comunicação em anexo), solicita o apoio da 
comunidade cafeeira mundial no sentido de arrecadar fundos em favor das pessoas afetadas. 
 
3. Doações podem ser feitas através do link http://www.crowdfunder.co.uk/sos-ecuador 
ou diretamente em uma conta especial da Embaixada do Equador no Reino Unido: 
 

Nome da conta:  Embajada de Ecuador 
Número da conta:  01079078 
Sort Code:   23-47-36 
IBAN:    GB89BBVA23473601079078 
SWIFT:   BBVAGB2L 

 
4. Para maiores informações, favor contatar a equipe de captação de recursos através 
do link acima.  
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EMBAIXADA DO EQUADOR NO REINO UNIDO 

DA GRÃ-BRETANHA E IRLANDA DO NORTE 
REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO ÀS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS  

COM SEDE EM LONDRES  
 
 

No. 4-7-15/2016 
 
 
A Embaixada do Equador no Reino Unido e Representação Permanente junto às 
Organizações Internacionais com sede em Londres apresenta seus cumprimentos à 
Organização Internacional do Café (OIC) e lamenta informar que no dia 16 de abril de 
2016, sábado, um terremoto de magnitude 7.8 atingiu a costa central do Equador.  Até 
o momento há pelo menos 350 mortos e mais de 2,000 feridos nas seis províncias 
afetadas.   
 
Diante desta tragédia, a Embaixada do Equador no Reino Unido e Representação 
Permanente junto às Organizações Internacionais com sede em Londres solicita a ajuda 
da OIC para divulgar em seu site o seguinte link para aqueles que desejem realizar uma 
doação:  http://www.crowdfunder.co.uk/sos-ecuador/. 
 
A Embaixada do Equador no Reino Unido e Representação Permanente junto às 
Organizações Internacionais com sede em Londres agradece qualquer outra forma de 
ajuda que a OIC considere relevante. 
 
A Embaixada do Equador no Reino Unido e Representação Permanente junto às 
Organizações Internacionais com sede em Londres aproveita a oportunidade para 
reiterar à Organização Internacional do Café (OIC) os protestos de sua mais elevada 
estima e consideração. 
 
 

19 de abril de 2016 
 
 
 
 
À honorável 
Organização Internacional do Café (OIC) 
Londres 
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